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RESOLUÇÃO Nº. 001/2013-PEF 

 
Estabelece normas sobre seleção e 
critérios para classificação de candidatos 
a bolsas de estudos e dá outras 
providências. 

 
 

Considerando a Resolução nº 221/2002-CEP (UEM); 
Considerando o Regulamento do Programa de Pós-graduação Associado 

UEM-UEL;  
Considerando a Portaria nº 076/2010 da Capes que regulamenta o Programa 

de Demanda Social; 
Considerando a Portaria Conjunta da Capes e do CNPq nº 001, de 15 de julho 

de 2010; 
Considerando a Portaria nº 007/2010-PPG; 
Considerando a aprovação em reunião da Comissão de Bolsas, realizada em 

Maringá no dia 15/02/2013; 
Considerando a reunião do Conselho Acadêmico do Programa de Pós-

Graduação Associado em Educação Física UEM/UEL, realizada em Maringá no dia 
22/02/2013, conforme Ata nº 002/13-PEF-UEM. 

 
O CONSELHO ACADÊMICO do PEF-UEM aprovou e a Coorden ação do 

Programa sanciona a seguinte normatização para bols as a serem concedidas 
ou renovadas a partir do mês de março de 2013: 

 
Art. 1º- A seleção de bolsistas será efetuada por uma Comissão de Bolsas, 

composta de três membros, no mínimo: a) Coordenador ou Coordenador Adjunto do 
Programa; b) um representante do quadro de docentes permanentes; c) um 
representante do corpo discente. Quando o Programa oferecer cursos de mestrado e 
doutorado poderá haver um representante discente de cada curso.  
 

§ 1º- O representante docente deverá ser eleito por seus pares, com mandato de 
dois anos. 
 

§ 2º- O representante discente deverá ser aluno regular por, pelo menos, um 
ano no Programa, eleito por seus pares pelo mandato de um ano. 
 

§ 3º- O Coordenador indicará o substituto eventual (pró-tempore) no caso de 
afastamento de um dos representantes ou da não indicação de representante pelos 
pares. 
 

Art. 2º- O Coordenador ou Vice-Coordenador do Programa presidirá os trabalhos 
da Comissão, que se reunirá, pelo menos, duas vezes ao ano.  
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Art. 3º- Caberá à Comissão de Bolsas, assessorada pela Secretaria do 

Programa: 
 

I - Definir, em edital específico, a quantidade de processos de seleção de 
bolsistas, bem como os critérios de classificação, conforme a oferta de bolsas pelos 
órgãos de fomento. 

 
II Realizar, pelo menos, dois processos de seleção (um em cada período letivo), 

sendo a classificação dos candidatos válida até o próximo edital de processo de 
seleção de bolsas. 

 
III - Manter sistema de acompanhamento de desempenho acadêmico e 

informações administrativas sobre bolsistas e duração de bolsas, disponibilizando à 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e aos órgãos de fomento todos os dados 
necessários.  
 

IV - Receber relatórios semestrais dos bolsistas e manter arquivo desses 
documentos.  
 

V - Observar as normas do Programa, divulgá-las junto aos bolsistas e mantê-los 
informados de qualquer comunicação dos órgãos de fomento. 
 

VI - Informar aos órgãos de fomento os critérios utilizados para a atribuição de 
bolsas. 
 

VII - Examinar as solicitações dos candidatos a bolsas e comunicar ao Conselho 
Acadêmico na UEM, à Comissão Coordenadora na UEL, bem como, às respectivas 
Pró-Reitorias de Pesquisa e Pós-Graduação os nomes dos alunos selecionados. 
 

VIII - Encaminhar às Pró-Reitorias de Pesquisa e Pós-Graduação, no formulário 
específico, todas as alterações ocorridas (cancelamento, relações nominais 
complementares) após a distribuição inicial das bolsas. 
 

Art. 4º- Para candidatar-se à bolsa os alunos deverão observar as seguintes 
exigências mínimas: a) não ser aposentado; b) comprometer-se em tempo integral 
(dedicação exclusiva) com as atividades do programa incluindo a realização de estágio 
docência; c) não acumular bolsa do Programa com outra bolsa. 

 
Art. 5º- O candidato a bolsas de estudo deverá: 

 
I - Apresentar formulário de inscrição, devidamente preenchido e acompanhado 

da declaração sobre a veracidade das informações (Anexo I) e demais documentos 
solicitados no edital de seleção de bolsistas (Anexos II, III, IV e V). 
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II - Apresentar declaração de que fixará residência na região metropolitana de 
Maringá, quando o estudante for matriculado na UEM, ou na região metropolitana de 
Londrina, quando o estudante for matriculado na UEL, bem como, que se dedicará as 
atividades e exigências do Programa, não acumulando bolsa do Programa Associado 
com outra bolsa durante seu período de vigência (Anexo II). 

 
III Apresentar declaração ASSINADA do orientador ou de seu 

REPRESENTANTE LEGAL/OUTORGADO (com apresentação do documento 
comprobatório registrado em cartório) com anuência quanto à participação do pós-
graduando no processo de seleção de bolsistas. 
 

IV - Apresentar curriculum atualizado na Plataforma Lattes do CNPq.  
 
Parágrafo único - O Pós-graduando que pleitear bolsa de estudos deverá 

participar do processo seletivo organizado pela Comissão de Bolsas do PEF UEM/UEL, 
apresentando a documentação organizada e atinente conforme instrumento de 
avaliação, devidamente encadernada, paginada (todas as páginas deverão ser 
rubricadas) e com sumário (numerado) seguindo a ordem dos itens solicitados no 
ANEXO V. A não apresentação de todos os documentos supracitados (itens I, II, III e 
IV) acarretará a exclusão do candidato do processo seletivo. 
 

Art. 6º- Os critérios para seleção de bolsistas compreendem a avaliação do 
desempenho acadêmico e da produção intelectual do estudante. 
 

§ 1º- Na avaliação do desempenho acadêmico serão considerados: disciplinas 
de pós-graduação cursadas na condição de aluno regular ou não-regular, participação 
em núcleos, laboratórios ou grupos de pesquisa, participação em projetos de pesquisa 
que denotem relação com a linha de pesquisa em que o estudante está inserido, 
estágio de docência no curso de graduação, monitoria acadêmica, participação em 
Programas de Iniciação Científica, participação em Programa de Educação Tutorial 
(PET) ou Curso de Especialização (Anexo V). 
 

§ 2º- Na avaliação da produção intelectual serão considerados: artigos em 
periódicos, livros e capítulos de livros, trabalhos completos ou resumos expandidos em 
anais de eventos ou coletâneas, resumos em anais de eventos ou coletâneas (Anexo 
V). 
 

§ 3º- Em caso de empate, o primeiro critério a ser aplicado será a pontuação 
obtida pelos candidatos no item produção intelectual. Caso persistir o empate, deverá 
ser considerada a avaliação da produção de artigos em periódicos, seguida da 
produção de livros e capítulos de livros. 
 

§ 4º- As produções no prelo, com carta de aceite, serão consideradas pela 
Comissão de Bolsas, desde que sejam apresentadas as respectivas declarações 
informando claramente os autores, título da produção, período de publicação e 
apresentação do artigo completo. 
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Art. 7º- A avaliação das solicitações de bolsas de estudantes compreenderá: 

 
I - Mestrandos que apresentem desempenho acadêmico e produção intelectual 

nos últimos três anos.  
 

II - Doutorandos que apresentem desempenho acadêmico e produção intelectual 
nos últimos três anos.  
 

Art. 8º - A bolsa será concedida pelo prazo máximo de doze meses, podendo ser 
renovada anualmente até atingir o limite de 48 (quarenta e oito) meses para o 
doutorado, e de 24 (vinte e quatro) meses para o mestrado, mediante o atendimento às 
exigências mínimas estipuladas pelo Programa.  

 
§ 1º- Para a renovação da bolsa o aluno deverá fazer solicitação via 

requerimento, pelo menos, 30 dias antes de seu término e apresentar como exigência 
mínima documentos que comprovem o somatório de artigos publicados, na área de 
concentração a que está vinculado no PEF. Serão considerados artigos publicados em 
periódicos científicos equivalentes à pontuação de periódico B1 para o mestrado e A2 
para o doutorado (observando-se os critérios exigidos no Anexo V) no período de 
vigência da bolsa, não excedendo o máximo de 3 artigos B4 ou 3 artigos B5. Para as 
publicações na área de concentração, juntamente com seu orientador, será atribuído 
100% da pontuação do Qualis CAPES e, para as publicações na área de concentração 
sem a participação do orientador será atribuído 50% da pontuação do Qualis CAPES. 
 

§ 2º- Cabe à Comissão de Bolsas, após avaliação do pedido de renovação e da 
documentação do candidato, a emissão de parecer acerca do solicitado. Em caso de 
deferimento, a bolsa será automaticamente renovada. Nos casos de indeferimento de 
pedidos de renovação ou nos casos em que o aluno não atenda aos requisitos acima 
estabelecidos, poderá se candidatar ao processo seletivo subsequente caso ainda 
tenha, pelo menos 6 meses para a conclusão regulamentar do curso. 

 
§ 3º- A bolsa não poderá, em nenhuma hipótese, ter a duração de mais de 24 

meses para alunos de mestrado e de mais de 48 meses para alunos do doutorado, 
observando-se o prazo de terminalidade regulamentar do curso. 
 

§ 4º- O bolsista que solicitar prorrogação do prazo para conclusão do curso de 
mestrado ou doutorado terá sua bolsa automaticamente cancelada. 

 
§ 5º- Na distribuição de bolsas, a Comissão de Bolsa deverá observar a 

demanda qualificada, considerando o número de bolsas disponibilizadas a mestrandos 
e doutorandos. 
 

§ 6º- Os candidatos, independente da área de concentração a que estejam 
vinculados, participarão de um mesmo processo de seleção de bolsistas. 
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Art. 9º- Os resultados da distribuição de bolsas deverão ser homologados pela 

Comissão de Bolsa do Programa Associado, em cada instituição. 
 
§ 1º- A Comissão de Bolsas deverá encaminhar as listas de classificação de 

acordo com o tipo de solicitação, bolsas de mestrado e/ou doutorado, bem como 
indicar o número de bolsas a serem concedidas, considerando as disponibilidades de 
bolsas existentes. 
 

§ 2º- Os pedidos de recurso quanto ao resultado da distribuição de bolsas 
deverão ser encaminhados às respectivas secretarias, na UEM e na UEL, em um prazo 
máximo de 72 (setenta e duas) horas, após a divulgação na homepage e/ou mural do 
PEF (UEM) e do PPGEF (UEL). 

 
§ 3º- A lista de classificação dos selecionados com bolsas de estudo somente 

será homologada após o prazo recursal máximo de 72 (setenta e duas) horas. 
 
§ 4º- O Conselho Acadêmico caracteriza-se como última instância de recurso, 

não cabendo qualquer outra solicitação de revisão da decisão.  
 

Art. 10º- Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Bolsas em cada 
instituição e quando necessário, pelo Conselho Acadêmico, considerando as 
recomendações dos órgãos de fomento e da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação. 
 

Art. 11º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

 
Dê-se ciência. 
Cumpra-se 
 

         Maringá, 25 de fevereiro de 2013. 
 
 
 

Prof. Dr. Nelson Nardo Junior 
Coordenador do PEF-UEM 
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ANEXO I 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DE INFORMAÇÕES 
 
 

Declaro a veracidade das informações fornecidas neste formulário e nos documentos de 

comprovação, e desde já autorizo a verificação dos dados. Declaro ter ciência da minha 

exclusão no processo de seleção de bolsas do Programa de Pós-Graduação Associado em 

Educação Física – UEM/UEL na falta de documentos, apresentação de documentos fora do 

padrão e/ou ilegíveis, preenchimento incorreto do formulário ou desorganização da ordem de 

apresentação. 

 

LOCAL, ......./......../............ 
 
 
 
 

_______________________ 
Assinatura do(a) Estudante 
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ANEXO II 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE FIXAÇÃO DE RESIDÊNCIA 
 
 

Declaro, para os devidos fins, que durante o período vigente da bolsa do Programa de 

Pós-Graduação Associado em Educação Física – UEM/UEL (PEF) fixarei residência na região 

Metropolitana de........................... (MARINGÁ OU LONDRINA), no Paraná, apresentarei 

dedicação exclusiva em tempo integral às atividades do programa e não acumularei bolsa 

deste programa com outra bolsa.  

 
 

LOCAL, ......./......../............ 
 
 
 
 

________________________ 
Assinatura do(a) Estudante 
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ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA DO ORIENTADOR 
 
 

Declaro ter conhecimento que o pós-graduando 

...................................................................................., sob minha orientação, está pleiteando  

participação no processo de seleção de bolsista. Reconheço a necessidade de que sejam 

cumpridas todas as exigências relativas ao cumprimento de carga horária mínima e às 

atividades acadêmicas desenvolvidas junto ao Programa de Pós-Graduação Associado em 

Educação Física UEM-UEL. 

 
LOCAL, ......./......../............ 

 
 

 
__________________________________ 

Assinatura do(a) Orientador(a) 
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ANEXO IV 

 
 

DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM NÚCLEO, LABORATÓRIO O U  
GRUPO DE PESQUISA 

 
Declaro que o(a) estudante ............................................ participa regularmente das atividades 

do ..............................................(Núcleo, Laboratório ou Grupo de Pesquisa), dedicando-se 

................. horas por semana. 

 
 
 

LOCAL, ......./......../............ 
 
 
 

 
_________________________________________ 
 Nome e Assinatura do(a)  Professor(a) Responsável  

 
 
 
 
 
 
 



 
10 

Campus Universitário - Av. Colombo, 5790 – Programa de Pós-Graduação em Educação Física - CEP 87020-900 – Maringá - PR 
Fone/fax: (44)3011-4470 - e-mail: sec-pef@uem.br – www.uel.br/pos/ppgef 

 

.../Resolução nº 001/2013-PEF. 
 

 
ANEXO V 

 
FICHA DE AVALIAÇÃO   

 
 
NOME  

Número de Matrícula  

Linha de Pesquisa  

Área de Concentração  

Orientador  

 

DESEMPENHO ACADÊMICO 
 

1. DESEMPENHO ACADÊMICO (cada item será contabilizado apenas uma vez, com 
a devida documentação) 

VALOR 
MÁXIMO 

Pontos do(a)  
candidato(a) 

1.1. Participação em Programa de Iniciação Científica concluído. 10 
 

 

1.2. 1.2. Participação em Programa de Educação Tutorial (com participação mínima 

de 02 anos e apresentação de declaração oficial da instituição em que foi 

realizado), ou Curso de Especialização, concluído.  

10  

1.3. Participação em Núcleo, Laboratório ou Grupo de Pesquisa (Anexo IV) 10  

1.4. Disciplinas cursadas na condição de aluno regular ou não regular (mínimo de 8 

créditos para o Mestrado e 12 créditos para o Doutorado), com conceito maior ou 

igual a A ou nota maior ou igual a 9,0 

20  

1.5. Participação em projeto de pesquisa na linha de ingresso no programa  20 
 

 

1.6. Estágio de docência na graduação  20  

1.7. Monitoria acadêmica (pelo menos pelo período de um semestre) 10 
 

 

  
TOTAL= 
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PRODUÇÃO INTELECTUAL 
 

2. Produção bibliográfica: ARTIGOS 
(Devem ser inseridos os artigos publicados (com cópia completa). No caso de 
artigos aceitos e/ou no prelo, incluir, também, a carta de aceite, além do artigo 
completo.  Serão considerados os artigos que estiverem de acordo com a LINHA 
DE PESQUISA do Programa a qual o(a) estudante está vinculado) 

VALOR 
Pontos do(a) 
candidato(a) 

2.1. Artigo completo publicado/no prelo em periódico  QUALIS A1, como primeiro, 

segundo ou último autor 

100 pontos 

por artigo 
 

2.2. Artigo completo publicado/no prelo em periódico QUALIS A1, nas demais 

posições de autoria 

50 pontos 

por artigo 
 

2.3. Artigo completo publicado/no prelo em periódico QUALIS A2, como primeiro, 

segundo ou último autor 

80 pontos 

por artigo 
 

2.4. Artigo completo publicado/no prelo em periódico QUALIS A2, nas demais 

posições de autoria 

40 pontos 

por artigo 
 

2.5. Artigo completo publicado/no prelo em periódico QUALIS B1, como primeiro, 

segundo ou último autor 

60 pontos 

por artigo 
 

2.6. Artigo completo publicado/no prelo em periódico QUALIS B1, nas demais 

posições de autoria 

30 pontos 

por artigo 
 

2.7. Artigo completo publicado/no prelo em periódico QUALIS B2, como primeiro, 

segundo ou último autor 

40 pontos 

por artigo 
 

2.8. Artigo completo publicado/no prelo em periódico QUALIS B2, nas demais 

posições de autoria 

20 pontos 

por artigo 
 

2.9. Artigo completo publicado/no prelo em periódico QUALIS B3, como primeiro, 

segundo ou último autor 

20 pontos 

por artigo 
 

2.10. Artigo completo publicado/no prelo em periódico QUALIS B3, nas demais 

posições de autoria 

10 pontos 

por artigo  
 

2.11. Artigo completo publicado/no prelo em periódico QUALIS B4, como primeiro, 

segundo ou último autor 

10 pontos 

por artigo 
 

2.12. Artigo completo publicado/no prelo em periódico QUALIS B4, nas demais 

posições de autoria 

05 pontos 

por artigo 
 

2.13. Artigo completo publicado/ no prelo em periódico QUALIS B5, como 

primeiro, segundo ou último autor 

05 pontos 

por artigo 
 

2.14. Artigo completo publicado/no prelo em periódico QUALIS B5, nas demais 

posições de autoria 

2,5 pontos 

por artigo 
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3. Produção bibliográfica: LIVROS E CAPÍTULOS DE LIVROS  
(Devem ser inseridos sumário e ficha catalográfica dos livros. Devem ser 
inseridos os capítulos de livros na íntegra.  Será considerada a produção que  
mantiver relação com a ÁREA DE CONCENTRAÇÃO do Programa a qual o(a) 
estudante está vinculado  

  

3.1. Livro publicado ou editado internacionalmente na área com ISBN 
80 pontos 

por livro 
 

3.2. Livro publicado ou editado nacionalmente na área com ISBN 
60 pontos 

por livro 
 

3.3. Capítulo de livro publicado ou editado internacionalmente na área com ISBN 
50 pontos 

por capítulo 

 

 

3.4. Capítulo de livro publicado ou editado nacionalmente na área com ISBN 
40 pontos 

por capítulo 
 

  

TOTAL= 
 

 

 

4. Produção bibliográfica – RESUMOS E COMUNICAÇÕES EM EVENTOS  
(Devem ser inseridos resumos e artigos na íntegra. Serão contabilizados até 40 
PONTOS, independente da categoria, sendo pontuadas as produções que 
mantêm relação com a LINHA DE PESQUISA do Programa a qual o(a) estudante 
está vinculado  

VALOR 
Pontos do(a) 
candidato(a) 

4.1. Comunicações em eventos científicos (Jornadas, Simpósios e Congressos) em 

âmbito internacional 
4.1.1. Trabalho completo publicado em anais ou coletâneas (≥ 3 páginas) 

 

06 pontos 

por trabalho 

 

4.1.2. Resumo publicado em anais ou coletâneas 
04 pontos 

por trabalho 
 

4.2. Comunicações em eventos científicos (Jornadas, Simpósios e Congressos) em 

âmbito nacional  
              3.2.1. Trabalho completo publicado em anais ou coletâneas (≥ 3 páginas.) 

 

04 pontos 

por trabalho 

 

              3.2.2. Resumo publicado em anais ou coletâneas 
03 pontos 

por trabalho 
 

4.3. Comunicações em eventos científicos (Jornadas, Simpósios e Congressos) em 

âmbito regional  
             4.3.1. Trabalho completo publicado em anais ou coletâneas (≥ 3 páginas) 

 

03 pontos 

por trabalho 

 

             4.3.2. Resumo publicado em anais ou coletâneas 
02 pontos 

por trabalho 
 

 
TOTAL= 

 

 

 

SOMATÓRIA FINAL = _______________ PONTOS 

 
 


